
Subsídios Para Professores/as. 
- A profecia de Isaías: O anúncio do Emanuel acontece a 
partir da negativa do rei Acaz em aceitar e confiar no “sinal” 
de Deus (Is 7.10-18), que trará a salvação para o povo 
inseguro e aflito que vivia em Jerusalém. Textos paralelos 
(Is 7.22; EX 3.8 e 17; Dt 6.3; Sl 81.17) levam a crer que, ao 
se referir a alimentação do Emanuel (Is 7.15), o profeta 
queria dizer que o menino inaugurava uma nova era de 
governo e uma nova qualidade de liderança. A referencia à 
“coalhada e mel” freqüentemente está relacionada a ali-
mentos de tempo salvífico. Seu governo, decididamente, 
será sério e justo; o menino Emanuel decidirá entre o bem e o mal. Portanto, o anún-
cio do nascimento do menino Emanuel é um juízo sobre os reis, porque eles não crê-
em e não são fiéis a Javé. Assim, Deus não está mais com os reis daviditas, mas 
conosco.   
 

- Esse site trás o significado dos nomes: http://www.significado.origem.nome.br/, po-
de servir como referência para o/a professor/a, lembrando que o significado dos no-
mes podem variar de acordo com sua fonte, e só servem como uma ilustração. 
 

- Seria interessante levar recortes de jornal ou revista com anúncios sobre o Natal, 
que façam referência somente ao aspecto comercial da data.  
 

- Recomendamos o livro Tirando o pó das palavras: história e teologia de palavras e 
expressões bíblicas do Rev. Tércio Machado Siqueira, como ferramenta de aprofun-
damento dos conceitos bíblicos. 
 
Bibliografia: 
 
- Siqueira, Tércio Machado. Tirando o pó das palavras: história e teologia de palavras 
e expressões bíblicas. São Paulo: Cedro, 2005. p, 102. 
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“Faça pesquisas e busque 

outras informações para 

complementar o estudo. 

Peça ajuda ao seu pastor 

ou pastora”. 

 

Anotações 

Objetivos:  
- Apresentar a história do nascimento de Jesus como sinal do amor de Deus por nós.  
- Ensinar que o Natal deve ser celebrado com gratidão em nossos corações.  
- Destacar a alegria da festa de Natal, quando comemoramos o nascimento de Jesus.  
- Explicar que é bom receber e dar presentes, mas isso pode acontecer a qualquer 
dia.  
- Explicar o significado do nome Emanuel = Deus Conosco.  

 

Sobre o tema: 

- Enfatizar que o Natal não é mera troca de presentes, e sim o nascimento do menino 
Jesus, nosso Salvador (Mateus 1.21), que nasce para salvar todas as pessoas.  
- Apresentar a família de Jesus: Maria e José, explicar que Jesus não é filho de José, 
mas de Deus, e José o cria como se fosse seu. Deus escolheu José e Maria para 
serem os pais  de Jesus. José estava assustado com a situação, mas Deus o visita 
em sonho e o conforta.  
- Ensinar que o nascimento de Jesus já havia sido anunciado pelo Profeta Isaías 
(Isaías 7.14-17) muito tempo antes, mais de 200 anos antes de Cristo Jesus nascer. 

Emanuel, Deus conosco! 

Unidade 2: Jesus Nasceu, é Natal! 

S É R I E  E S P E C I A L :  M I N I S T É R I O  D E  J E S U S  

Para iniciar o encontro 
- Leia com a atenção o texto bíblico de Mateus 1.18-25. Verifique 
se há palavras desconhecidas e pesquise o significado. 
- Receba os/as pré-adolescentes com alegria. Verifique se há visi-
tante ou aniversariante e ore com a turma ao iniciar a aula. 
- Relembrar com a turma o significado de seus nomes e sua histó-
ria (Conforme estudo 4), conte a história do seu nome como exem-
plo.  
- Compartilhar que na cultura semita/judaica, o nome diz quem é a 
pessoa, o nome está ligado a história, ao caráter e até ao futuro da 
pessoa, um pouco diferente de nossa cultura.  

Professor/professora 

Pré-adolescentes 10 a 13 anos 

Mateus 1.18-25 

Atenção: 

• Ore por seus 
alunos e alu-
nas. 

• Prepare a 
aula com 
carinho. 

• Leia o texto 
bíblico com 
atenção. 

Estudo 

07 



Citar exemplos de nomes que foram mudados por Deus para representar a mudança 
de vida da pessoa: Abrão para Abraão, Jacó para Israel, Simão para Pedro.  

 
- Contextualizar o texto de Mateus: informar que José e Maria ainda não eram casa-
dos, Maria estava prometida (noiva) para José, não havia como ela estar grávida a 
não ser por um milagre, por isso, Deus envia um anjo para explicar a situação. 
- Ler o texto de Isaías 7.14-17, onde consta a profecia citada em Mateus, há informa-
ções na seção subsídios.  
- Passar então para discussão de qual é o verdadeiro significado do Natal, e depois 
ampliar esse debate sobre a necessidade de termos atitudes de carinho e amor em 
todo o tempo, durante todo o ano e não só no período de Natal. 
- Responder a questão 01 e 02 da revista do/a aluno/a 
- Desafiar os/as alunos/as a dizerem/testemunharem a alguém o verdadeiro significa-
do do Natal: o nascimento do nosso Salvador.  
- Responder a questão 3, 4 e 5 da revista do/a aluno/a 

 

Vamos à história 
Contar a história do dia com alegria.  
Cada novo amanhecer é uma nova oportunidade de mostrar-
mos o amor de Deus. 
Saber que Jesus está conosco sempre nos ajuda na caminha-
da diária. 
Jesus é o verdadeiro sentido do Natal, estimule seus alunos e 
alunas a divulgarem esta boa notícia. 
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“Emanuel, 
Deus  

Conosco!” 

Contextualizar 

Atividade  
Cada um/a irá escrever ou desenhar uma mensagem sobre o verdadeiro sentido 
do Natal. 

Caso a classe queira, vocês poderão confeccionar vários cartões de Natal com men-
sagens do nascimento de Jesus! Emanuel - Deus conosco! 

Separe vários pedaços de cartolina e papeis coloridos para confecção dos cartões. 

• Leia o versículo do dia com a turma (Mateus 1.23). 
• Cantar a música “Festa Diferente”. 
• Façam um círculo e orem silenciosamente pela pessoa ao lado. 
• Escolha uma aluna ou aluno para orar em voz alta. 
• Convide todos/as para o próximo encontro e desafie-as/os a trazer uma visita. 
• Estimule cada pré-adolescente criar um (ou vários) cartões desejando Feliz Natal e 

expressando o verdadeiro sentido do Natal - Emanuel-Deus conosco! 

Louvores 

Para Encerrar 
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Natal, esta festa diferente, 
Festa que une toda gente, 

A alegria é geral. 
O que vale é o amor se espalhando, 

Rico, pobre se abraçando, 
Negro, índio, oriental! 

É a festa em que o presente  
não se compra 

Em um shopping ou mercado, 
Vem do próprio coração. 

 

 
Natal, esta festa diferente, 
Festa que une toda gente, 

A alegria é geral. 
Vem da alma sempre cheia de alegria, 

E reparte esse presente 
Em amor e união. 

É festa do natal de Jesus Cristo, 
Que traz a paz e alegria, 

Esperança no viver! 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) 
É Natal, Jesus nasceu! 

Música: Festa Diferente 

CD Natal, a festa diferente! - Igreja Metodista.  


